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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Amely készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Sopronnémeti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete és Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. február 8-án 17 órakor tartott együttes üléséről. 

 

Az ülés helye: Farád Önkormányzat Tanácskozó Terme 

 

Jelen vannak:  

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 

Szalai Zoltán polgármester 

Potyondi János alpolgármester 

Györffy Miklós 

Horváth Tibor 

Kollár Zsanett 

Peszlen Imre 

Potyondi Veronika képviselő 

 

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Bognár Sándor polgármester     

Kocsis Józsefné  

Paál Szabolcs 

Vargáné Bella Éva képviselő 

Szabóné Németh Mária alpolgármester távollétét előre bejelentette 

     

Acsalag Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Szilágyi Andrásné polgármester 

Brányi László alpolgármester 

Kovács Gábor képviselő 

Szóka Imre 

Tekler Sándor képviselő 

                                                                                                                                                                                               

Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Pálfi Zoltánné  jegyző 

Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó  
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Szalai Zoltán polgármester: Köszönti az együttes képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 

megállapítja, hogy a farádi képviselő-testület hét megválasztott tagjából jelen van 7 fő, így az 

ülés határozatképes.  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja Horváth Tibor és Peszlen Imre  képviselőt. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017.(II.8.) határozata 

A képviselő-testület Horváth Tibor és Peszlen Imre képviselőt megválasztja jegyzőkönyv-

hitelesítőnek. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bognár Sándor Sopronnémeti polgármestere köszönti az együttes képviselő-testületi ülés 

résztvevőit, megállapítja, hogy Sopronnémeti Község Képviselő-testülete 5 fő megválasztott 

tagjából jelen van 4 fő, így a képviselő-testület határozatképes.  

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja Sopronnémeti képviselő-testülete részéről  Kocsis 

Józsefné és Paál Szabolcs képviselőket.   

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 4 fő 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017.(II.8.) határozata 

A képviselő-testület  Kocsis Józsefné és Paál Szabolcs képviselőket megválasztja 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Felelős: Bognár Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi Andrásné Acsalag polgármestere köszönti az együttes képviselő-testületi ülés 

résztvevőit, megállapítja, hogy Acsalag Község Képviselő-testülete 5 fő megválasztott 

tagjából jelen van 5 fő, így a képviselő-testület határozatképes.  

 

Szilágyi Andrásné polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja Acsalag képviselő-

testülete részéről  Brányi László alpolgármestert és Kovács Gábor képviselőt.   

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 5 fő 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Acsalag  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(II.8.)  határozata 

A képviselő-testület  Brányi László alpolgármestert és Kovács Gábor képviselőt megválasztja 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Felelős: Szilágyi Andrásné polgármester 

Határidő: azonnal 
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Szalai Zoltán polgármester javaslatot tesz a napirendre. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő 

Farád Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(II.8.) határozata 

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot hagyta jóvá: 

1.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása 

2.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

3.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása 

4.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

Bognár Sándor polgármester javasolja a napirend elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 4 fő 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017.(II.8.) határozata 

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot hagyta jóvá: 

1.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása 

2.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

3.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása 

4.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi Andrásné polgármester javasolja a napirend elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 5 fő 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017.(II.8.) határozata 

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat hagyta jóvá: 

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot hagyta jóvá: 

1.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása 

2.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

3.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása 

4.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

Napirend tárgyalása: 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: A közös önkormányzati hivatalok esetében az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet nem rendelkezik a 
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körjegyzőségek tekintetében korábban alkalmazott előírásokról, így többek között arról, hogy 

a hivatal költségvetését az érintett helyi önkormányzatoknak együttes ülésen kell elfogadniuk. 

A helyi önkormányzat költségvetésének tervezésére, előkészítésére, elfogadására vonatkozó 

rendelkezéseket az Áht. tartalmazza, amely kimondja, hogy az önkormányzat által irányított 

költségvetési szervek létszámát, költségvetési bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat 

költségvetési rendelete tartalmazza. Közös önkormányzati hivatal esetén a székhely szerinti 

önkormányzat képviselő-testülete az irányító szerv, így a hivatal költségvetése Farád 

önkormányzat költségvetésében szerepel. 

Az Áht. nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az érintett önkormányzatok a hivatal 

költségvetésének tervezése során együttműködjenek, azzal kapcsolatos döntéseket hozzanak, 

ezért az együttes ülés a tényleges együttműködést jelzi.  

Elmúlt héten a három polgármester egyeztetett a mai napirendekkel kapcsolatosan.  

 

1.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: A Farádi Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 2013. 

március 1. napján jött létre a három település között, a törzskönyvi bejegyzése az alapító 

okirat alapján történt. 

 

Szalai Zoltán polgármester javasolja az előterjesztésben foglaltak szerint a megállapodás 

módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő 

Farád Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(II.8.) határozata 
A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodásának módosítását 

és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  megállapodást az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megállapodás Magyar 

Államkincstárhoz történő megküldéséről. 

Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Bognár Sándor polgármester javasolja az előterjesztésben foglaltak szerint a megállapodás 

módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 4 fő 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Sopronnémeti  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017.(II.8.) határozata 

A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodásának módosítását 

és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  megállapodást az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megállapodás Magyar 

Államkincstárhoz történő megküldéséről. 
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Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi Andrásné polgármester javasolja az előterjesztésben foglaltak szerint a megállapodás 

módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 5 fő 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017.(II.8.) határozata 

A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodásának módosítását 

és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  megállapodást az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megállapodás Magyar 

Államkincstárhoz történő megküldéséről. 

Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

2.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

Szalai Zoltán polgármester javasolja az alapító okirat módosításának és az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a jóváhagyását.  

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő 

Farád Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(II.8.) határozata 

A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását az 

1. számú melléklet szerinti tartalommal, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.  

A Farádi Közös Önkormányzati Hivatal, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 
Bognár Sándor polgármester javasolja az alapító okirat módosításának és az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a jóváhagyását.  

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 4 fő 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Sopronnémeti  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017.(II.8.) határozata 
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A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását az 

1. számú melléklet szerinti tartalommal, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.  

A Farádi Közös Önkormányzati Hivatal, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Szilágyi Andrásné polgármester javasolja az alapító okirat módosításának és az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a jóváhagyását.  

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 5 fő 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017.(II.8.) határozata 

A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását az 

1. számú melléklet szerinti tartalommal, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.  

A Farádi Közös Önkormányzati Hivatal, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

3.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása 

 

Pálfi Zoltánné jegyző 2014-17. évben a létszámra kapott támogatás változatlan, viszont a 

garantált bérminimum 2017. január 1. napjával történő emelésével az illetményeket is meg 

kellett emelni.  

Elmúlt héten a három polgármester egyeztetett, hogy ne csak azok a köztisztviselők 

részesüljenek emelésben, akiknek a jogszabály szerint a bérüket meg kellett emelni, hanem  a 

többi köztisztviselő is. 

 

Szilágyi Andrásné: A köztisztviselők eltérítésére amennyiben érkezik állami támogatás, akkor 

azt a kirendeltségek visszakapják? 

 

Kovács Gábor képviselő: Reméli, hogy a Kormánytól érkezik kompenzáció a bérre. A 

dolgozóknak meg kell adni a bért, ami jár és a dolgozókat meg kell becsülni. Reméljük a 

dolgozók is elégedettek lesznek. Úgy gondolja, hogy a versenyszférában sem keresnek sokkal 

többet. A dolgozóktól a magasabb bérért el lehet várni, hogy többet tegyenek le az asztalra. 

Nem az eltöltött munkaórára, hanem a pontosságra gondol. 

 

Szalai Zoltán polgármester: Kiáll a dolgozók mellett, mivel rengeteg a változás, a feladatok 

újak. Reálisnak tartja, hogy a béreket rendezni kell valamelyest. Többször látta, hogy este 

kapcsolódik a villany le a hivatalban, ami nem a takarítás miatt volt. Megpróbálják a pénzt és  

a feladatot is arányosan leosztani. 
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Bognár Sándor polgármester: Úgy gondolja, hogy a bérért elvárás a munka minden 

munkahelyen. Tény, hogy eddig nagyon kevés volt a bér, 8 éve nem volt bérfejlesztés a 

közszférában. Most így lehetőség van béremelésre azoknak is, akik a nyolc év alatt nem 

kaptak emelést. Úgy gondolja, talán most jobb kedvvel dolgoznak a köztisztviselők. A 8,5 fő 

le van szabályozva. Véleménye szerint az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselők 

dolgoznak a legtöbbet.  

Vannak a kötelező feladatok, de a pályázatokkal is sok a feladat. Most kevés pályázat van, 

amelyekben a három település együtt vesz részt. Összességében, ha vannak is hibák, panaszra 

nincs ok. Megköszöni a közös hivatal dolgozóinak munkáját. 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: Az elmúlt években három teljes munkaidős köztisztviselő vonult 

nyugdíjba, helyettük egy fő 8 órában és két fő részmunkaidőben 6 és 4 órában került 

felvételre. 

Pontosabb munkát és a határidő teljesítését várja el a dolgozóktól. Voltak feszültségek a 

hivatalon belül, de ezeket próbálja megoldani.  

Az ASP rendszerről az oktatások folynak, nem lesz könnyebb, a kollégák úgy látják, lehet 

lassúbb lesz a rendszer, de ez van előírva, ezt kell csinálni. 

Kéri, ha akármilyen gond merül fel, akkor jelezzék a testületi tagok minél előbb, hogy időben 

korrigálni lehessen a hibát. 

 

Bognár Sándor polgármester: a megállapodás alapján először 500 efF-ról kell elszámolni és 

utána lehet kérni a többi összeget a közös hivatal költségvetésben elfogadott, adott 

kirendeltségre vonatkozó dologi kiadások szerint. Sajnos kár, hogy ezt az összeget el kell 

költeni, nem lehet tartalékolni. 

 

Kovács Gábor képviselő: A kis falukban lehet látni, hogy mire fogy el a pénz. Véleménye 

szerint  az önkormányzatiság csorbítása az ASP rendszer bevezetése.  

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a közös hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadását 

az előterjesztés szerint. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő 

Farád Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(II.8.) határozata 

A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Bognár Sándor polgármester: Javasolja a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal  2017.  évi 

költségvetésének elfogadását az előterjesztés szerint. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 4 fő 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza meg: 

 

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017.(II.8.) határozata 



8 

A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi Andrásné polgármester elfogadásra javasolja a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi költségvetését. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 5 fő 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  20/2017.(II.8.) határozata 

A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

4.) Farádi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: A Közös Hivatal SZMSZ-a mindegyik önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló rendelet mellékletét képezi. 

 

Szalai Zoltán polgármester javasolja a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő 

Farád Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(II.8.) határozata 

A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Bognár Sándor polgármester javasolja a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 4 fő 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza meg: 

 

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017.(II.8.) határozata 

A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző 

Határidő: azonnal 
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Szilágyi Andrásné polgármester javasolja a közös hivatal szervezeti és működési 

szabályzatának jóváhagyását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 5 fő 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  21/2017.(II.8.) határozata 

A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Szalai Zoltán polgármester megköszöni a részvételt, az együttes ülést 18 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

Szalai Zoltán                                             Bognár Sándor 

polgármester                                              polgármester 

 

 

 

Szilágyi Andrásné                                       Pálfi Zoltánné 

polgármester                                               jegyző 

 

 

 

Horváth Tibor                                    Peszlen Imre 

(jegyzőkönyv-hitelesítők) 

 

 

 

Kocsis Józsefné              Paál Szabolcs 

(jegyzőkönyv-hitelesítők) 

 

 

Brányi László                Kovács Gábor 

(jegyzőkönyv-hitelesítők) 


